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  چكيده
شق است، مارسل پروست مضمون عاثر  در جستجوي زمان از دست رفتهاز جمله مضامين اصلي اثر 

چنـد  دهنـد. هر توان ادعا كرد ساير مضامين ديگر در ارتباط با اين مضمون بنيادين معنا مـي كه مي
در بـاب  دهد، از بينشي كه استاندال در اثر خـود،  پروست در تحليلي كه از عشق در اين اثر ارائه مي

نش وجـود دارد، امـا   نقاط مشتركي بين ايـن دو بيـ   است و طبيعتاً ثير گرفتهأ، ت ، مطرح نمودهعشق
ناديده گرفت. تفاوت ايـن دو نگـاه را    كندنبايد تفاوت اساسي كه اين دو بينش را از يكديگر جدا مي

توان با تكيه بر تفاوت بين دو بينش از آگاهي توجيه نمود: يكي آگاهي كالسيك كه بر تعبيـري  مي
آگـاهي وجـود دارد، كـه از آن     كه دكارت از آگاهي دارد استوار است و ديگري تعبير مـدرني كـه از  

مطـرح كـردن    حاضر ضمن هپونتي از آگاهي دارد اشاره كرد. مقال-توان از تعبيري كه مرلوجمله مي
اي آن بـا  تحليل پروست از عشـق و نگـاه مقايسـه    هدو برداشت متفاوت از آگاهي و معرفي موشكافان

كمـك كنـد تـا     به مـا تواند اهي ميبينش استاندال، نشان خواهد داد چگونه دو بينش متفاوت از آگ
  .يمعشق نزد پروست و استاندال را تجزيه و تحليل كناي بين تحليل تفاوت بنيادين و جوهره
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  مسألهو بيان  مقدمه -1
شك  بي ،2جستجوي زمان از دست رفته، يعني در 1يكي از مضامين اصلي در اثر بزرگ پروست

اي كه شايد بتوان گفت ساير مضامين اين اثر در ارتباطي كه بـا  گونه باشد، بهمضمون عشق مي
تـوهمي بـيش نيسـتند. همـين     دهند. نزد پروست عشق و واقعيت كنند، معنا ميآن برقرار مي

 4»بلـورين سـازي عشـق   « ه(كه در قالـب نظريـ  از عشق  3بينش از عشق، آن را به بينش استاندال
كنـد، كـه بـدانيم    شكار ميآكند، و اين نزديكي زماني بيشتر خود را نزديك ميشود) مطرح مي

ت كه ايـن دو  است. اما جالب اين اس ثير گرفتهأپروست از استاندال در خصوص تحليل عشق، ت
باشند كه نبايـد از  افتراقي بنيادين مي ههايي با يكديگر، داراي نقطبينش ضمن داشتن شباهت

شود كـه بـه دو بيـنش متفـاوت از      افتراق زماني روشن مي هنظر دور نگاه داشته شود. اين نقط
 توجه كنيم: يكي بينش كالسيك نسبت به آگاهي است، كه بنـا بـر آن آگـاهي    5مفهوم آگاهي

باشـد.  چه هر شـناختي بـر آن اسـتوار مـي    رود، آنزمينِ آغازين و بنيادين حقيقت به شمار مي
است را بـا   چه خود بنياد گذاشتهشفاف دكارتي است كه با اشراف، آنجا منظور همان آگاهي اين

يعني همان متعلق شناخت  ؛چه بايد شناخته شودشناسد. در واقع آنروشني و قطعيت تمام مي
آن  ه، خود نتيجه و حاصل عمل انديشه است و به بيان ديگر خود سوژه انديشـند يرون)(جهان ب
ن را بينش مدرن دانست، از بيـنش كالسـيك آگـاهي    آتوان سازد. بينش ديگر كه ميرا بر مي
شـود  باشد و زماني بر خود آگاه مياساس اين بينش، آگاهي بر خود شفاف نميبر كند.يگذر م

از همـين روي آن شـفافيت شـناختيِ برآمـده از      .جهان و چيزهـا دريابـد   كه خود را در ميان
(زيـرا امـر واقـع بـه     باشـد،  آگاهي كالسيكي كه براي آن امر واقع بي هيچ ابهام و رمز و راز مـي 

دهد كـه  مي اي، جاي خود را به آگاهييابد)هايي كه خود بنياد گذاشته تقليل مياي از ابژهمجموعه
  است.   وده و آن را بنياد نگذاشتهخود درگير جهان ب

  مـدرن از آگـاهي را مطـرح    هپـونتي، برداشـت انديشـ   -مرلـو  هكيد بر انديشـ أدر آغاز، با ت    
پردازيم و در نهايت اثبـات  بينش عشق نزد پروست مي هكنيم. سپس به تحليل موشكافانمي
كـه  ت، چراسـيك از آگـاهي اسـ   كنيم كه بينش عشق نزد استاندال مبتني بر بيـنش كال مي

عكس، بينش عشق نـزد  اي و اثباتي وجود دارد و بر اي جوهرهمثابه داده نزد او عشق به اساساً
                                                            
1. Proust 
2. A la recherche du temps perdu 
3. Stendhal 
4. Cristallisation de l’amour  
5. La Conscience 
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پـونتي اسـت، بنيـاد    -مرلـو  همبتني بر انديش اً پروست بر بينش مدرن از آگاهي، كه خصوص
و اثبـاتي  ه مثابه جوهر اي كه بتوان از آن بهجوهره اًزيرا نزد پروست اساس .است گذاشته شده

  اليتغير عشق سخن گفت وجود ندارد. 
  
  تحقيق  هپيشين -2

ي كه و بينش آن نزد پروست و استاندال، و ارتباط آن با مضامين ديگر» عشق«در خصوص 
، »حسـادت «شـوند، مفـاهيمي ماننـد    مسـتقيم مربـوط مـي   با آن به صورت مسـتقيم و غير 

امـا در   .اسـت  صـورت گرفتـه   هاي بسيار متنوع و متفاوتيو غيره، پژوهش» مرگ«، »انتظار«
خصوص بينش عشق نزد پروست و تفاوت آن با بينش استاندال از عشق، بـا تكيـه بـر مفهـوم     

بـه   هـايي كـه صـرفاً   هايي با كثرت تحقيـق شايد پژوهش -بنيادي اين مقاله همسأل-» آگاهي«
ي ذكـر  حتـ  اند، صورت نگرفته باشـد. طبيعتـاً  اين دو نويسنده پرداخته هبينش عشق در انديش

اي ختم خواهد شد. از صفحهاند، به فهرست چندعشق نزد پروست پرداخته همسألآثاري كه به 
 كنـيم. تر هستند بسنده ميها كه شايد از منظر نگارنده مهمهمين روي تنها به ذكر برخي از آن

ي و هايي كه به پروبلماتيك عشق در آثار پروست پرداخته و آن را با توهم، بيماراز جمله كتاب
. او در ايـن اثـر   )1965( اسـت  2از پروست تا كـامو ، يعني 1اند، اثري از آندره مورآزجر پيوند زده

. كتاب ديگـري كـه همچنـان بـه مضـمون      كندمينگاه باليني به عشق نزد پروست را برجسته 
دانـد،  اثر بزرگ پروست را رمان ناكامي و سرخوردگي مـي  پردازد و اساساًعشق در پروست مي

. او در اثـر ديگـري بـه نـام     )2008( است 4پروست و نفرت از عشقبه نام  3نيكوال گاريمالدياثر 
،  ارتباط عشق و حسادت در پروست را )2010( 5اي در خصوص حسادت، جهنم پروستيرساله

شود. بلكـه  را به شكل بديعي تحليل نموده و معتقد است در پروست عشق سبب حسادت نمي
،  اثـر  )1995( 7ها پروست و نشانهبه نام  6كند. اثر ژيل دولوزد ميعكس، حسادت عشق را توليبر

هـاي  داند كه در هر يك از آنها نظامهاي متفاوت مياي از جهاناثر سترگ پروست را مجموعه
اي حاكم است، كه همگي به شكلي حلقوي نظام پيدا كرده و حـول  اي متفاوت و پيچيدهنشانه

                                                            
1. André Maurois 
2. De prout à camus 
3. Nicolas Grimaldi  
4. Proust et les horreurs de l’amour 
5. Essai sur la jalousie, l’enfer proustien 
6. Gilles deleuze 
7. Proust et les signes 
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تـاريخ ديگـر از ادبيـات    نيز در اثـر خـود بـه نـام      1مسونشوند. ژان دوربرخي نقاط تجميع مي
زمان پيونـد   همسألشدت به  و آن را به ه به عشق را نزد پروست مطرح كرده، نگاهي ويژ2فرانسه

انـد بـه جهـت كميـت قابـل      آثاري كه به تحليل عشق نزد اسـتاندال پرداختـه   آنكهاست. با زده
 3امـا دانيـل سانجسـو    ؛انـد زد پروست پرداختـه بينش عشق ن بهكه باشند نميمقايسه با آثاري 

را در  4هاي متفـاوت عشـقِ اسـتاندال   سازي عشق، خوانشمجابمجموعه مقاالتي تحت عنوان 
هاي متفـاوتي از  كه از عنوان اثر پيداست خوانش است، كه همچنان گردآوري كرده 1996سال 

ارهـاي دانشـگاهي، مقـاالت و    در كشورمان نيـز ك اند. بينش عشق نزد استاندال را مطرح نموده
آنها  هاست، كه اشاره به هم عشق نوشته شده همسألهاي بسياري در خصوص پروست و نامهپايان

مارسـل پروسـت و   «توان به نوشته دكتر بهزاد بركت با عنوان اما در اين ميان مي. ممكن نيست
      اشاره كرد. )1375(» هانشانه

شده، فراتـر از ايـن   ه ضمن استفاده از برخي منابع ذكراساسي اين است كه اين مقال همسأل
چنـد تحليـل ايـن    (هر آور فرانسوي باشد نام هكه صرفاً به دنبال تحليل عشق نزد اين دو نويسند

، به دنبال تفاوت بينش عشق در آنها با تكيه بـر  رسد)مضمون نزد آنها به نوعي ضروري به نظر مي
  باشد.داشت كالسيك و مدرن ميدو برداشت متفاوت از آگاهي، يعني بر

  
  مدرن از مفهوم آگاهي هبرداشت انديش -3
مدرن به حساب آورد، اين اسـت كـه    ههاي اساسي انديشتوان آن را يكي از پايهچه كه ميآن

، معنايي كه بتوان با توسل بـه  شده و بسته را اصلي مسلم فرض كرد نبايد معناي تمام اساساً
توان ادعـا كـرد كـه مدرنيتـه بـر نـوعي امـر        از همين روي مي هاي منطقي فهم نمود.مقوله

نمايد، و اين آن چيزي است كه آن را در تضاد با نگرش كالسيكي كيد ميأنامتعين و مبهم ت
 هكنـد، گـرايش بـه ايـد    چه انديشه كالسيك را تعريـف مـي  دانيم آندهد. ميبه معنا قرار مي

 هتوان به تمايز روشن و قاطع ميان سـوژ مي باشد، كه از آن جملهروشن، واضح و متعين مي
د كه تنها چيزي بياميكالسيك، آگاهي در همورد شناخت اشاره كرد. در انديش هشناسا و ابژ

مثابه ابژه از  چه آگاهي، بهتواند بشناسد. به بيان ديگر آنسازد ميميه برمثابه ابژ را كه خود به

                                                            
1. Jean d’Ormesson 
2. Une autre histoire de la littérature française 
3. Daniel Sangsue 
4. Persuations d’amour: nouvelles lectures de l’amour de stendhal 
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 اسـت  شناسـا خـود آن را بـر سـاخته     هكند، آن چيـزي اسـت كـه سـوژ    آن شناخت پيدا مي
)Husserl, 1966: 3(.   

نامد، كوششي است براي مي 2»مدرن هتالشِ انديش« آن را  1پونتي-چه مرلوحال آنكه آن
آن آگاهي بنيادگذار دكارتي كه براي آن در امر واقـع هـيچ    .رهايي از اين آگاهي بنياد گذار
اي از اين آگاهي، امر واقـع صـرفاً بـه مجموعـه     زيرا از منظر ؛ابهام و رمز و رازي وجود ندارد

دهد. در ايـن  نياد گذاشته و در مقابل خود قرار ميب ،آگاهي كه خوديابد تقليل ميهايي ابژه
امـا در بيـنش مدرنيتـه، آگـاهي      .)جـا (همان حقيقت ذاتي است أبينشِ كالسيك، سوژه منش

يزها دريابـد، در جهـاني كـه در آن    شود كه خود را حاضر در ميان چزماني به خود آگاه مي
مـن خـود يـك ميـدان     «نويسد: پونتي مي-است. مرلو دارد، و خود آن را بنا ننهاده» حضور«

امـر ديـدني و   . او در اثـر خـود   )Merleau–ponty, 1945: 465( »امهستم. من خود، تجربـه 
» ميـدان حضـور  « تر كردن مفهوم سوژه، آن را اساساًتر و با كمرنگبه شكل صريح 3ناديدني

بايـد  اولين عمـل انديشـه مـي    ،رواز همين .)Merleau–ponty, 1964: 292( كندمعرفي مي
، حيـرت از  تـر يا به شكل دقيق ما،چيزها در پيرامون  هباشد، حيرت از حضور ساد» حيرت«

ايـن   بنـابراين، . (حضور ما در جهان، و جهان در مـا)  حضوري ما و جهان در مقابل يكديگر-هم
داند، و آگاهي را منِ ناب مطلقي تن و گوشت جهان مي هسوف تن و گوشت انسان را ادامفيل

مـن خـود   « كنـد: داند كه با نگاهي با اشراف و به شكل روشن و قطعي جهان را فهم مينمي
و مانند هر رخدادي از طبيعت من نيز كاركرد دارم: با تنم من قسـمتي   قسمتي از طبيعتم 

  .)Merleau–ponty, 1994: 152( »از طبيعتم
است، و يا » برگشت به خود چيزها«سان كه هوسرل اعتقاد داشت، بحث در خصوص  آن

دوباره ياد بگيـريم جهـان   «اين است كه  مسألهكرد، پونتي مدام گوشزد مي-گونه كه مرلو آن
هاي جهـان  در واقع اين آگاهي ما نيست كه ابژه .)Merleau–ponty, 1964: 18( »را ببينيم

كيد داشت اين است از آنها شناخت پيدا كند. بلكه آنچه بايد بر آن تأدر نهايت  تاسازد ا مير
زايشـي آگـاهي    -صحبت از تولد همزمان و مشترك بين جهان و آگاهي است، نوعي هم كه
. اين چيزهـا كـه   توانند تنها در آگاهي ظاهر شوند)(كه ميو چيزها  »)آگاهي به چيزي«مثابه  (به

شـوند،  كنند، هرگز به شكل كامل بر آگاهي مـا عرضـه نمـي   را بر ما تحميل مي حضور خود

                                                            
1. Merleau - ponty 
2. L’effort de la pensée moderne 
3. Le visible et l’invisible  
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ديد تن مـا و در يـك كـالم از     هبلكه بسته به جريان ادراك ما كه از حركت، جنبش  و زاوي
بندد. باشد، تنها طرحي از آن در آگاهي نقش ميطريق زيستن و بودن ما در جهان جدا نمي

كنـد، و در  مطرح مـي   1»ساختار افق« هرل آن را تحت نظرياين همان چيزي است كه هوس
پونتي در خصوص امر ديدني و ناديدني نقش دارد، به همين دليـل  -مرلو هگيري انديششكل

بـا مفهـوم افـق     پونتي را با پديدارشناسي هوسرل و خصوصاً-مرلو هميشل كولو ارتباط فلسف
 دانـد هوسـرل مـي   هانند هايدگر با انديشـ ديگر پديدارشناساني م هتر از ارتباط انديشنزديك

)Collot, 2005: 23(.    
  

  پونتي-مرلو هثير آن بر انديشأو ت» ساختار افق« هنظري – 1-3
هاي حضـوري بالفعـل   به جمع داده اين نظريه بيانگر اين است كه اساساً ادراك و آگاهي صرفاً

ي غيرحضوري و غيابي را نيز شامل هاداده د، بلكه هميشه از آن فراتر رفته،شوتقليل داده نمي
هايي كه به شـكل  زمينه . به تعبير ديگري هر چيزي در ارتباط با افقِ خودش و پيش)1(شودمي
بـا هـر داده   «شـود:  توانند وجود داشته باشند، معنا پيدا كـرده و ادراك مـي  لقوه و غيابي ميبا

. هوسرل دو افق متفاوت را از )Husserl, 1970 : 35(» شوندشماري بيدار مي هاي بيواقعي افق
، كه هر دو ادارك جهان و چيزها را نـه  3»افق بيروني«و  2»افق دروني« دهد،هم تشخيص مي

نيـز   5هاي غيرحضوري و نـامتعين ،  بلكه به داده4ينيا امر متع نهاي متعيفقط مربوط به داده
نيم، يعني آن وجهي كـه  بيوجهي از چيزي كه به شكل بالفعل و حضوري مي«داند: مربوط مي

» ادراك خارجنـد  هدهد كـه موقتـاً از حـوز   خبر از وجوه پنهاني مي به سوي ما قرار دارد، لزوماً
)Husserl, 1931: 92(درگير امر ناديـدني و   ،6شود كه هر امر ديدني و مشهودجا روشن مي. اين

در » امـر ناديـدني  «و » امـر ديـدني  «و مفاهيمي چون » ساختار افق« ه. نظري)2(است 7نامشهود
كشـانند و  آگاهي بنيادگذار و استعاليي را به نقد مي هنظري ،پونتي همگي به نوعي-مرلو هانديش

گيـرد و لـذا هميشـه    كنند كه در ميان چيزها و در بطن جهان شـكل مـي  كيد بر آگاهي ميأت
ناديـدني و   پـونتي امـر  -وكيد بر همين مهم است كه مرلأباشد. با تهاي نامتعين ميدرگير داده

                                                            
1. La structure de l’horizon 
2. Horizon interne 
3. Horizon externe 
4. Détermination 
5. L’indétermination 
6. Le visible 
7. L’invisible 
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داند كه هـم آن را آشـكار كـرده و    اساس و بنياد دروني امر ديدني و مشهودي مي«نامشهود را 
هاي تعينـي و  ونتي بازي بين دادهپ-مرلو .)Merleau–ponty, 1964: 267( »كندهم پنهان مي

نين بيـان  چ اي گويا اينين، يا به تعبيري ديگر بازي بين امر ديدني و ناديدني را در جملهنامتع
توانـد خـود را   دهنـد، كـه در آن چيـزي نمـي    يزها سيستم و سازماني را شكل ميچ«كند: مي

بنا بر  .)Merleau–ponty, 1945: 82( »ها را پنهان كند آشكار كند، مگر تنها زماني كه ديگري
دها و شود. بلكه فراتر از نموشده به ما عرضه نمي مثابه يك كليت واحد تمام اين جهان هرگز به

. در )جـا (همـان شود شده، هميشه به صورتي گشوده و باز بر ما عرضه مي ين و تمامرات متعتظاه
شوند، بلكه كنند، هرگز به شكل كامل داده نميواقع چيزها كه حضور خود را بر ما تحميل مي

،  باشـند مان، و طريق بودن ما در جهان جدا نمـي كه از حركات تن 1بسته به حركات ادراكي ما
شـود. از ايـن روي اسـت كـه معنـا هرگـز بسـته و        از آنها به ما عرضه مي 2»طرحي كلي«تنها 
باشـد،  شده نيست، و هستي ما، ارتباط ما با جهان و ديگران، شفاف، روشن، و تعيني نمـي  تمام

تـوان  چيزهـا را نمـي   هجـوهر  بـه تعبيـر ديگـر    .)3(مبهم، مرموز و نامتعين اسـت  عكس،بلكه بر
ين، و بسته و در خود چيز يا پديده در نظر گرفت، بلكه ايـن  شده، از قبل متع عريفاي تجوهره

ها باشد كه معناها و ارزشسوژه مي 3»هاي زيستهتجربه«ها، شرايط و در بطن در گرو موقعيت
اي و جـوهره عنـي ايـن نگـاه نسـبي، غير    ماي مـوجز و پر گيرند. پروست، در جملهها شكل مي

طبيعت به من اين امكان را داده بود كـه تنهـا و   « كند:گونه بيان مي ايناحساسي را به چيزها  
. به همـين دليـل   )Proust, 1999: 889( »تنها زيبايي يك چيز را در چيز ديگري جستجو كنم

  جـدا  » تجربـه زيسـته  «و » امـر حسـي  «نامـد، از  مي 4»ايده«چه را كه پونتي آن-است كه مرلو
داند كـه  ستايد كه اساساً تنها جهان ممكن را جهاني ميت ميداند و پروست را به اين جهنمي

. )4(جـدا نيسـتند  » زيسته هتجرب«و » امر حسي«ها و معناها از ها و ارزشدر آن، تعريف جوهره
 -احساس عشق است هكيد بر جوهرأكه در اين مقاله ت- »ها جوهره«و » ها ايده«به تعبير ديگر 

هـاي  داده ها و اساسـاً نيستد، لذا درگير شرايط، موقعيتهرگز از ظواهر حسي و احساسي جدا 
پونتي و پروست نسـبت داد كـه بـراي    -توان به مرلواند. اين فرض كلي را ميتعيني و مبهمغير

دارد، درواقع آن چيزي است كه در ابتـدا در مـا    ه كه ما را به فكر و انديشه واميچآن آنها اساساً

                                                            
1. Mouvements de la perception 
2. Esquisse 
3. Expérience vécue 
4. Idée 
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اسـت، رخـداد و شـوكي حسـي.      2»رخـداد «يـك   1انديشه براي آنها، گذارد.ثيري حسي ميأت
انديشه و آگاهي يك عملِ آزاد حاكم و استعاليي نيست، بلكه به نوعي اسـتمرار يـك شـوك و    

  باشد.يك احساس مي
تواند ما را در شناخت حال ببينيم چگونه برداشت كالسيك و مدرن از مفهوم آگاهي مي

براي رسـيدن  شق نزد استاندال كمك نمايد. نش ععشق نزد پروست و تفاوت آن با بي هپديد
  د.      نمايناپذير مي عشق در پروست اجتناب هپديد هابتدا تحليلِ موشكافان به اين هدف

  
  عشق نزد پروست   هپديد -4

بنيـاد   مفهـوم زمـان و بيـنش هنـري از زنـدگي     اسـاسِ  بر در جستجوي زمان از دست رفته
اي اساسي اين اثـر برداشـت خـاص پروسـت از عشـق      است، اما يكي از محوره گذاشته شده

 ،»دختـران شـكوفا   هدر سـاي « ،»عشـق سـوان  « باشد. در واقـع عنـاوين متفـاوتي ماننـد:     مي
، 3»تنـاوب احسـاس و قلـب   «و همچنين عنوان ابتدايي اثر يعنـي  » شودآلبرتين ناپديد مي«

. در ايـن  )Milly, 2011: 195( بنامـد » رمان عشق«است كه ژان ميلي، اين اثر را  سبب شده
شـويم.  هاي بسياري مواجه مـي هاي عاشقانه و زجرها و حسادتاثر با قرارهاي عاشقانه، نامه

لو، و اند: سوان، شارلوس، سن هاي عاشقهاي بزرگ پروست در اين اثر سوژهغالب شخصيت
ه اساس آن احساسـات عاشـقان  آن است كه زاويه ديدي كه برجالب  راوي داستان مارسل. اما

باشد، مانند زاويه ديد مارسل يا سوان، و عاشق مي هشوند، هميشه زاويه ديد سوژترسيم مي
شـود. در ايـن اثـر    احساسات زنان محبوب هرگز از زاويه ديد خود آنها به تصوير كشيده نمي

عاشـق بـه    هشويم كه در آنهـا سـوژ  رو مي هكمي روب ههاي عاشقانسترگ و حجيم با ديالوگ
شود تـا  گويي يك سانسور اخالقي واقعي مانع مي« ابل و زيبايي او بپردازد:تحسين طرف مق

اي كه ايـن عشـق را   هاي عاشقِ در جستجوي زمان از دست رفته، عشق خود را به ابژهسوژه
  .)Sparvoly, 2010: 159( »است نشان دهند. در وجود آنها گذاشته

دهد، از جمله اثر از عشق ارائه مي اساسي اين است كه تحليلي كه پروست در اين همسألاما 
رود كه در ادبيات فرانسه وجود دارد. برداشتي كه پروسـت  هايي به شمار ميترين تحليلبدبينانه

باشد. عشـق  كند، در تضاد با الگوي كالسيك عشق در ادبيات ميدر اثر خود از عشق  مطرح مي
                                                            
1. La pensée 
2. Evénement 
3. Les intermittences du coeur 
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حساب آورد كـه مـانعي خـارجي در     طرفه، رمانتيك و سرخوشانه بهرا نبايد عشقي، دو پروستي
گيرد، بلكه نزد پروست صحبت از عشقي بدبينانه و بيمارگونه است كه مـانعي  مقابل آن قرار مي

كه در مقابل آن قرار دارد، نه مانعي خارجي، بلكه مانعي دروني و العالج است. درواقع عشق نزد 
ه درد، رنـج و بيمـاري و گـاه نيـز     مثاب نويسنده آن را به پروست احساسي جهنمي است كه غالباً

عاشـق باشـد،    ههـاي سـوژ   كه تسكين دردها و رنجكند كه بيشتر از آنچونان دارويي توصيف مي
خورد. در ز نزد پروست به خوشبختي پيوند نميگعشق هر شود.سبب تشديد و استمرار آنها مي

هرگز به شكل مثبـت و   شود، نيازي كهپروست، عشق به معناي نياز به ديگري تعبير مي هانديش
 ؛باشـد تواند سبب شود، نميهايي كه ميهاي زن محبوب و لذتت گرفته از جذابيتأايجابي نش

بلكه به شكل سلبي برآمده از اضطراب و تشويشي است كه غياب او در جهان دروني سوژه ايجاد 
ب و تـرس از  نمايد. به تعبير ديگر، احساس عشق نه از حضور موضـوع ارزشـي، بلكـه از غيـا    مي

  گيرد.  دست دادن او شكل مي
، (زن محبوب)عشق براي پروست توهمي دروغين است. عدم شناخت كامل ديگري  اساساً
بـه  شود، اين ديگري در جهان دروني سوژه موجودي مرموز و غريـب جلـوه كنـد،    سبب مي

تنهـا بـه   و  نديشـد، تنهـا  وژه به زن مشخص و عيني بيروني بيكه سبيشتر از اينهمين دليل 
نيـز در كتـاب    1اريـك الندوفسـكي   .)Maurois, 1965: 36( نديشدو تصاحب او بي» تملك«

گويـد، بـا   سـخن مـي   2»شناسي سليقه و ميـل نشانه«جا كه در خصوص ، آننام احساسات بي
، به اين مهم 4»لذت بردن از«و  3»مورد خوشايند واقع شدن به«سازي دو نظام متفاوت جدا

سـوژه   هجانب يك» مالكيت«اساس تواند يا برمي» لذت بردن از«نظام  ساساًكند كه ااشاره مي
جانبـه و متقابـل بـين آن دو    دو 5»حسـيِ  -تعامل ادراكـي «اساس ِبر ابژه تعريف شود و يا بر

نگارنده نظام سليقه و ميلِ به لذت بردن مارسل  .)Landowsk, 2004 : 250-256( شكل گيرد
، مبتنـي بـر خواسـت     8و ژيلبرت 7، آلبرتين6هاي ارزشي يعني ادتو سوان را در مالكيت بر ابژه

 .)212: 1394(معين،  داندهاي ارزشي ميها بر اين ابژهعاشق 9»جانبه مالكيت انتفاعي و يك«

                                                            
1. Eric Landowski 
2. Sémiotique du gout 
3. Plaire à  
4. Jouir de  
5. Interaction ésthésique   
6. Odette 
7. Albertine  
8. Gilberte 
9. Possession utilitaire et unilatérale 
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راز او، ناخت ديگري و ويژگي مرمـوز و پررمـزو  عدم ش توان گفتتر ميبه صورت تحليلي
خواهـد او را در  گونه كه خـود مـي   فتاده و سوژه آنراه اه خالق ب هشود، تخيل سوژسبب مي

وابسته و عاشـقِ   هنديشد. از اين روي سوژاو بي» مالكيت«و تنها و تنها به ذهنش خلق كرده 
است، و نه آن موجود واقعي كـه در   شود كه خود آن را برساختهلي ميآ موجود تخيلي و ايده

اي از پيچيـده  همعشـوق را شـبك   1كنـد. از همـين روي ژيـل دلـوز    جهان بيرون زندگي مـي 
پيچده را به نـوعي بـه    هداند كه عاشق هم و غمِ رمزگشايي از اين شبكهايي مرموز مي نشانه

طبيعي است زماني كه سوژه با واقعيت معشـوق   .)Deleuze, 1964: 33(كند عشق تعبير مي
ل نموده بـود، محـو   اي كه او را به موجوي مرموز تبدينشانه هپيچيد هشود، و شبكمواجه مي

اسـت، بـه خاموشـي     و عشق كه توهمي بيش نبـوده  كند ميگردد، توانايي تخيل فروكش مي
خوشـبختي نـه در واقعيـت،    « گرايد. از همين روي آندره مورآ اعتقاد دارد، نزد پروسـت،  مي

را زداييم، اين لذائذ هاي خود را از لذائذمان ميپردازي بلكه در تخيل ماست. زماني كه خيال
  .)Maurois, 1965: 33( »ايمكاستهبه هيچ فرو

اسـت، احسـاس    احساس ديگري كه در اين اثر به شكل تنگاتنگي بـا عشـق پيونـد خـورده    
جا كه احساس عشق بـا  اي پروست از آنهحسادت است. ژان دورمسون معتقد است در قهرمان

 باشـــدشـــده و نحـــس مـــي خـــورد، احساســـي نفـــريناحســـاس حســـادت پيونـــد مـــي
)D’ormesson, 1997:251(. هايي حسودند. زماني كـه  هاي عاشق پروست هميشه سوژهسوژه

ترين رفتار طرف مقابل كه شك و ظني را در وجود سـوژه   گرايد، كوچكعشق به خاموشي مي
كنـد.  ور مـي و حس عشق و تعلق را شعله ه حس مالكيت را در او  بيدارآورد، دوباربه وجود مي

يكـي از  «نويسد:  مي جستاري در خصوص حسادتريماندي در اثر خود از همين روي نيكوال گ
هاي بديع پروست اين است كه او ارتباط كالسيك عشق و حسادت را وارونه ترين انديشه بزرگ
جـا كـه   حسود نيستيم، بلكه بـر عكـس، از آن  كند. نزد پروست ما به دليل عشقي كه داريم مي

در اثر پروست اين حسادت است كه سبب  .)Grimaldi, 2010: 55( شويمحسوديم، عاشق مي
عشق از آغـاز تـا پايـان آن را     توان روندشود. ميادامه و استمرار عشق و تعلق به ديگري مي

گونه نزد پروست ترسيم كرد: در آغاز عدم شناخت ديگري مجالي را بـراي سـوژه فـراهم     اين
آورد. در اين مرحلـه عشـق چيـزي    آل درآورد تا در جهان تخيلي خود او را به شكل ايدهمي

باشد. جز سرخوشي و خوشبختي نيست. اما اين سرخوشي و خوشبختي چندان ماندگار نمي

                                                            
1. Gilles Deleuze 
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تـدريج بـه    عشـق بـه   هشـود، شـعل  زماني كه عاشق از مالكيت موضوع ارزشي خود مطمئن مي
بب شود. ديگر در كنار معشوق بودن سـ گرايد و اندوه و كسالت بر عاشق چيره ميخاموشي مي

انديشد. اما يك غيـاب، يـك دروغ، يـك    شود و عاشق تنها و تنها به گسست از او ميلذت نمي
اي مبهم در مورد او كافي اسـت كـه در وجـود    شك و ترديد در خصوص زن محبوب و يا نقطه

جاسـت  مام دنياي عاشق را فـرا گيـرد. اين  عاشق اضطراب چيره شود و ترس از دست دادن او ت
كند. موضوع ارزشـي دوبـاره   گراييده را بيدار مي خاموشي گيرد و عشق بهكه حسادت شكل مي

توان بـه نـوعي   شود. ميبه كانون لذت تبديل شده و ميل به تصاحب او به اوج خود نزديك مي
ز يك سو و التهـاب و تشـويش از   عشق را در پروست تناوب بين صلح و آرامش ا تماميت روند

            ود اشاره به عنوان ابتدايي اثر پروست دارد.خ مسألهديگر دانست، كه اين  سوي
  

  1آليزاسيون عشق هكاركرد تصوير در ايد -1 - 4 
در  تـرين مضـامين  اساساً مضمون عشق به همراه مضمون اصلي ديگري يعني زمان، از محوري

چند اين دو مضمون به صورت مستقيم با آيند. هربه حساب مي جستجوي زمان از دست رفته
باشد، زيـرا زمـان نـه تنهـا     خورند، اما نزد پروست عشق هميشه درگير زمان ميهم پيوند نمي

ها و هيجانـات درونـي نيـز بـا     هاي ظاهري است، بلكه احساسها و صورتجسم هكنندتخريب
  شوند.زمان به نيستي و تباهي كشيده مي

خـورد. ژان  و كاركرد آن گره مي» تصوير«ن عشق در پروست با اما به شكل تنگاتنگي مضمو
گونه  است، آنكيد كردهكنيم تأن را تخيل ميآ چيزي كهر بر ارتباط بين تصوير و غياب پل سارت

نمان شكل گيرد، امـا بـه   شود تصوير او در ذهكه غياب كسي كه در انتظار او هستيم، سبب مي
  .)Sartre, 2000: 67( رودو شده و از ميان ميشدن و حضور او، تصوير محمحض آشكار

كنـيم صـحه   چه تخـيلش مـي  بر ارتباط ميان تصوير و غياب آن در اثر ژان سانتوي، پروست
ثرش كرد كمتر متـأ غم و اندوه مادام سانتوي زماني كه ژان او را نظاره مي« نويسد:او مي گذارد.مي
  .)Proust, 1971: 77( »كرد، او را تخيل ميشد نمود تا زماني كه بعد از اين كه بدجنس ميمي

يعني در باب عشق نـام   ،پروست از اثر تحليلي استاندال در خصوص عشق كتابدر همين 
اسـت، امـا فرآينـد     ندال يك ماترياليسـت چند استاگذارد كه هربرد و بر اين مهم صحه ميمي

                                                            
1. Idéalisation de l’amour  
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واقعي و ايجابي زن محبوب هاي داند، كه هرگز به ويژگيعشق را فرآيندي دروني و تخيلي مي
  گيرد ربط دارد.بلكه به تخيلي كه در ذهن عاشق از او شكل مي ؛شودمربوط نمي

بـه   ي اثبـات آن و بـرا  كنـد را مطرح مـي » كردن عشق بلورينه« هاستاندال در اين اثر نظري
نمـك بـاقي مانـده و     ههـا در درياچـ  اي كـه مـدت  شود: مثال شـاخه مثالي معروف متوسل مي

ده سان كه پس از مدتي ديگر خود شاخه محو ش گيرد، آنرد آن را بلورهاي نمك فرا ميگرداگ
  .)Stendhal, 1927: 33(شوند اند ديده ميگرفتهو تنها بلورهايي كه آن را فرا

اسـتاندال شـباهت    هپروست از جهـات متفـاوت بـا نظريـ    » آليزاسيون عشقِ ايده« هنظري
كـه تصـويرِ طـرف مقابـل در ذهـن      تقد است كه براي اينت نه تنها مع. در واقع پروس)5(دارد

معتقـد  لكتيك حضـور و غيـاب   ديابا بسط عاشق پردازش شود، بايد كه او غايب باشد، بلكه 
باشـد، او قـادر نيسـت    ه زن محبـوب در مقابـل عاشـق حاضـر     تا زمـاني كـ   است كه اساساً

هاي پروسـتي  عاشق ،رو. از همينكندكه در زمانِ غيابِ او حس ميحس كند را احساساتي 
، گرايش دارند تا زن محبوب را هرچه بيشتر از واقعيت كه به عشق مجال بروز دهندبراي اين

  سازند. كه در ذهن خود از او برميتقليل دهندبه تصويري نند و آنچه كه هست دور ك
يـنش  شود، راوي اسـاس ب رو مي هبار با آلبرتين در بالبك روب زماني كه مارسل براي اولين

  نمايد:پروست را در خصوص عشق در قالب تشبيهي بسيار گويا مطرح مي
كنـيم،  توان به عكس تشبيه كرد. آن لذتي كه در كنار آن كه دوستش داريم حس مي لذت را مي«

زمـاني كـه    كنـي. ها كـه بـه خانـه برگشـتي آن را ظـاهر مـي      بعـد باشد، تنها يك نگاتيف مي
داري كه تا زماني كـه بـا ديگرانـي درش بـه رويـت بسـته        ات را در اختياردروني هتاريكخان

  .)Proust, 1999: 234(» است
و عدم امكان ظهور عكس، مادام كه طـرف مقابـل در   » دروني هتاريكخان«تشبيه آگاهي به 

كـه ايـن اسـتعاره بيـان ارجحيـت      ند توضيح و تفسير است. ابتـدا اين كنار ما حضور دارد، نيازم
كيدي بر ايـن نكتـه   أباشد، اما اين استعاره، فراتر از بيان ارجحيت، تتصوير بر شخص واقعي مي

ناپــذير در فرآينــد اي اجتنــابمثابــه ميــانجي و واســطه اســت كــه نــزد پروســت، تصــوير بــه 
كند. بـه بيـان ديگـر از منظـر پروسـت، احساسـات عميـق        آليزاسيون احساسات عمل مي ايده

باشد، مجال بيـان و بسـط    ات خطاب به او ميكس كه اين احساس انساني، با حضور مستقيم آن
اي دارنـد كـه همانـا    كنند بلكه اين احساسات، براي بروز و بسط خود نياز بـه واسـطه  پيدا نمي
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ظـاهر  «عاشق، در غياب موضوع ارزشي خـود، آن را در آگـاهي خـود     هتصويري است كه سوژ
  ».  كندمي

شـويم، از  كـه بـه آن نزديـك مـي    گاه فريبد و آنامر واقع، به شرط دور بودن مرا مي«
 »شـويم باشـد، هميشـه متحيـر و مبهـوت مـي     العـاده نمـي  سان جذاب و فـوق  كه ايناين

)Grimaldi, 2010: 9(.  
هـا را از يكـديگر،   فراتر از ارتباطي احساسي بين دو فرد، پروست ارتباط و شناخت انسان

تباط بـين يـك انسـان و مـا،     داند. در واقع او معتقد است كه ارشناختي انتزاعي و ذهني مي
تواند از خود بـرون  ان موجودي است كه نميانس تنها و تنها در انديشه و ذهن ما وجود دارد.

  شناسد.شود، موجودي كه ديگران را تنها و تنها در درون خود مي
كيدي است بر اين بينش انتزاعي و ذهني از جهان و از ديگـري. ايـن   پروستي تأ هاستعار

هاي ادراكي كه از جهان بيـرون   داده گذارد كه اساساًين بر اين مهم صحه مياستعاره همچن
پردازش نشده و به رنگ و بوي تخيل ما در » دروني هتاريكخان«شوند، مادام كه در كسب مي

 جاست كه شباهت بين كارآيند، اينفايده به حساب ميخام، ابتدايي و بي هنيامده باشند، ماد
  شود. ار ميآگاهي و كار هنري آشك

شـود، ايـن   كار و پردازش امر زيسته حاصل ميواقعيت لزوماً با  هل كنيم كه تجرباگر قبو
تـرين نقـاط    گيرد: در واقع يكـي از بـزرگ  فاصله مي» حاضر«با واقعيت لزوماً كار و پردازش 

» تجربـه «بـه  » امـر زيسـته  «مثبت اثر بزرگ پروست، اين است كه نشان دهد اساساً تغييـر  
سازيم، اطالعات همراه است. تصويري كه ما از واقعيت مي» اليزاسيون ايده«با ميزاني از  اًلزوم

دهد. از همين رو، آيد را تحت فشار اميال و نيروهاي دروني تغيير ميادراكي كه از بيرون مي
شـده از جهـان بيرونـي و اميـال كـه از       اي است ميان احساسات ادراكي كسبتصوير واسطه

ثير اميال درونـي را  أقدر سوژه تدهند. لذا هراحساسات را اصالح كرده و شكل ميدرون اين 
قدر سـوژه بـه   گيرد، و برعكس، هركاهش دهد، تصوير ويژگي بازنمودي بيشتري به خود مي

ادراكي برآمده از جهان بيرونـي را   هآگاهي خود اين امكان را دهد تا ماد» دروني هتاريكخان«
كل داده و تغيير دهد، طبيعتاً تصوير بيشتر و بيشتر به رؤيايي توهمي در قالبِ اميالِ خود ش

  شود. تر مي نزديك
موضـوع ارزشـي در مقابـل سـوژه،     » حضورِ«پايان اثر پروست بيان اين مهم است كه در 

عكس عدم حضور دلدار كند و برگيري پيدا نميساخته در آگاهي مجال شكلتصوير بر اساساً
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چه را زندگي واقعي براي او ناممكن ورد تا آنآامكان را براي او فراهم ميدر مقابل سوژه، اين 
  آگاهي، مبتني بر اميال دروني خود، تصويرش را شكل دهد.  هراحتي، در تايكخان كند بهمي

ير كرده و مجال تصوير ها پس از مرگش جهان ذهني مارسل را درگتصوير آلبرتين مدت
كه ديگر آلبرتيني وجـود نـدارد تـا    اين كند، خصوصاًهم ميچه بيشتر براي او فراسازي را هر

كـه بـه   را مارسل را تصحيح كند. در واقع مارسـل، تجـاربي   » دروني هتاريكخان«هاي تحريف
اكنـون در غيـاب او بـه صـورت امكانـات       كرد،بودن آلبرتين امكان بروز پيدا نمي هنگام زنده

  كند.بروز پيدا كنند، تصور مي توانستند در زمان حياتش مجالاي كه ميبالقوه
اي بين جهان دروني و جهان بيروني دارد، از طريق حواس كاركردي واسطه تصوير اساساً

برآمـده از جهـان بيرونـي    با جهان بيروني ارتباط دارد و آگاهي نيز با كمك اطالعات حسي 
 نهد.بنياد مي» تصوير-آگاهي«مثابه  خود را به

كنـيم  پروبلماتيك عشق نزد پروست، سعي مي گاه موشكافانه بهندر ادامه و به دنبال اين 
شـده، بسـته، و داراي    نزد اين نويسنده عشق را نبايد يك مفهوم تمـام  نشان دهيم كه اساساً

كيد كرد كه عشق نـزد او داراي  بلكه بايد بر اين مهم تأ ؛ظر گرفتهستي روشن و واضح در ن
اي سـوژه هـاي بينا كه فراتر از ارتباطات و موقعيتاي ثابت و اليتغيري نيست، جوهره هجوهر

همچنان ثابت باقي بماند. به اين منظور و بـراي اثبـات ادعـاي خـود، بـه تحليـل عشـق در        
اي بهتر بتوانيم بر ايـن ادعـا   استاندال نيز اشاراتي خواهيم داشت تا در سير اين نگاه مقايسه

داشتن تشابهاتي با تحليل استاندال، تحليل عشق نزد پروست ضمن  صحه بگذاريم كه اساساً
كه برداشت اسـتاندال مبتنـي بـر برداشـتي     رن از آگاهي مطابقت دارد، حال آنبا دريافت مد

  كالسيك از آگاهي است. 
  

  مفهوم عشق نزد استاندال و پروست مبتني بر دو برداشت متفاوت از آگاهي -5
 هشناسـي كالسـيك يـا فلسـف     ديد رواناحساسات را از زاويه  هاگر بر آن باشيم تا حوز اساساً

تـوان گفـت كـه بـراي     دكارتي مورد نظر قرار دهيم، مي مبتني بر اعتقاد به آگاهي بنيانگذار
اي است كه ميل و اشتياقي كه معشوق عاطفي و يا فعاليت سوژه-مثال عشق حالت احساسي

ابژه ميل شـده را  است كه  است، تخيل او را چنان تحريك و فعال نموده در سوژه ايجاد كرده
هاست، آن هايي كه در واقعيت فاقد آنها و ارزشيعني در واقع ضمن دادن ويژگي ؛آفريندمي

خصوص عشق نزد پروسـت  چه در باال در نمايد. در نگاهي سطحي، آنخلق مي را شكل داده،
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ن تـري نشـا   باشد. اما با نگاه تحليلي و موشـكافانه خوبي براي اين بينش مي همطرح شد نمون
بيـنش اسـتاندال از عشـق    توانـد  ميكامل براي اين نوع نگاه به عشق  هخواهيم داد كه نمون

اي تـوان جـوهره  نمي كه بينش پروستي بينشي پديدارشناختي است، كه اساساً، حال آنباشد
  اثباتي و ثابت براي آن در نظر گرفت. 

و جهـان   آگاهي هزاد ،گويدگونه كه خود مي در استاندال آن» كردن عشق بلورينه« همسأل
همين عمليـات آگـاهي درونـي    « نامدكردن مي چه را كه او بلورينهدروني ماست؛ در واقع  آن

بـه  . )Stendhal, 1927: 63(» كنـد اي مـي ماست كه ابژه ميل شده را مزين به كماالت تـازه 
ان كردن عشـق كـه در سـر و جهـ     بلورينه همسأل«[...] استاندال معتقد است كه  همين دليل

    .)جا(همان گيرد بايد رنگ و لعابِ لذائذ او را به خود بگيرددروني هر انساني شكل مي
سـوژه عاشـق   » عمليات آگاهي دروني«خود استاندال بحث در خصوص  هكيد بر گفتأبا ت

بـا ايـن   ». سـازد مـي بر«ميـل شـده را    هابـژ  ،باشد: به تعبير ديگر سوژه با آگاهي و تخيلمي
ور كـرده و الجـرم   توانـد مـا را از امـر واقـع د    هيد تا چه ميزان عشـق مـي  توان فتوصيف مي

كنـد كـه نـزد اسـتاندال     مباحث مطرح شده ما را به اين حقيقت رهمنون ميفريبنده باشد. 
»ميل شده دور  هعشق وجود دارد، به اين معني كه عشق ما را از حقيقت ابژ» توهم در توليد

توهم در خصوص «جاست كه دهد. اما سخن اينب ميدر خصوص ارزش حقيقي او فري كرده،
شـده در خصـوص ديگـريِ محبـوب، هرگـز       حـس  وجود ندارد: احساسِ» ود هستي عشقخ

باشد. موجود آگـاه، بـه   توهمي نيست، و به تعبير ديگر اين احساس از آگاهي سوژه جدا نمي
س خود، كه بـه  تواند در مورد طبيعت واقعي احسادارد، نميكه كسي را دوست مينمحض اي

م، ياست خود را بفريبد. زماني كه عشق، غم يا خوشحالي را حس كنـ  سمت كسي ميل كرده
. لذا اينجا صحبت از عشـق  يمم يا خوشحاليم، غمگينيرواقعيت اين است كه دوست دا لزوماً

از عدم اطمينان عاشق در خصـوص صـداقت    نتواچنان كه نمي ، هميستساخته نكاذب و بر
ارزشي ميل  هچند اين احساس، ابژعاشق است هر هاستاندال سوژ ه. سوژعشقش سخن گفت

در «دهد. به بيان ديگر، توهم آبي تخيلي به او ميو و رنگ كند ميشده را از واقعيت خود دور 
تـوان  باشد و نميتوهم نمي» عشق خود احساس«اين است كه  مسألهوجود دارد، اما » عشق

، اسـت  بنيادگـذار  هن بينش، كه اساسِ آن مبتني بر سوژسخن گفت. در اي» توهم عشق«از 
داشـتني. از همـين    اي دوسـت مثابه ابژه يعني آگاه بودن از وجود ابژه به دوست داشتن دقيقاً

. لـذا هـيچ رمـر و راز،    اسـت كه دوست داريم يك چيز واحـد  داشتن و دانستن اين رو، دوست
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دوسـت  در نـزد اسـتاندال    ايـن ترتيـب،   تيرگي و ابهامي در احساس عاشقانه وجود ندارد. به
  شود.    جوهري اليتغير و ثابت تعريف مي هداشتن با يك هست

تـوان از  بحث اين است كه در خصوص بينش عشق نزد پروسـت، هرگـز نمـي    بعالوه، اما
چنين روشني و قطعيتي در خصوص آگاهي از عشق سـخن گفـت. چـه بحـث در خصـوص      

صوص عشق مارسل به آلبرتين، هميشه ابهام و شـك و  عشق سوان به اودت باشد، چه در خ
 هكند، و اين ابهام و ترديد نه فقط بـه طبيعـت ابـژ   ترديدي وجود دارد كه خود را آشكار مي

 از شودكه توسط فرد عاشق حس ميگردد ميبر» هستي احساسي«ميل شده، بلكه به خود .
بـين عشـق هرميـون بـراي      هيسـ مقا- اي نسـبتاً  طـوالني  پونتي در مقايسه-مرلو ،همين رو

را از  -بينش كالسيك و بينش مـدرن -اين دو بينش  -پيروس و عشق مارسل براي آلبرتين
 نويسد:مي 1»گپ و گفتگوها«هايي با عنوان هم جدا كرده و در نوشته

دانيم كه هرميون، پيروس را دوست دارد و زماني كه اورسـت را  ، مي]اثر راسين[در آندروماك «
خورد: اين ابهام در عشق و در تنفـر كـه سـبب    تا او را بكشد، هيچ تماشاگري جا نمي فرستدمي
خود را از دست دهد تـا او را بـه    هشود كه عاشق بيشتر دوست داشته باشد تا فرد مورد عالقمي

بديهي است كه اگر پيروس دست از آندروماك بردارد و بـه  ديگري بسپارد، ابهامي بنيادي نيست: 
عكس، چه كسـي  ريزد. برچه مهرباني است به پاي او ميقدم بردارد، هرميون نيز هر رميونسوي ه

خواهـد در  گويد كه نميتواند بگويد كه در اثر پروست، راوي واقعاً آلبرتين را دوست دارد؟ او ميمي
امـا وقتـي    گيرد كـه دوسـتش نـدارد.   كنار آلبرتين باشد مگر زماني كه از او دور است و نتيجه مي

بـرد او ديگـر   كه به يقين پي مـي شود، يعني اينشود، وقتي از مرگش آگاه ميرتين ناپديد ميآلب
اسـت. امـا اگـر آلبـرتين دوبـاره       كند كه به او نياز داشته و دوستش داشتهگردد، فكر مينميباز
داشت؟ هنوز او را دوست مي راوي پروست -ديديايش را ميؤگاه ر سان كه او گه همان– گرددباز
كند، خبر از عشقي نيست، مگر توان گفت عشق يعني همين نيازي كه شخص حسود حس ميمي

گيرنـد،  ت نمـي ها از تفسيرهايي موشكافانه نشـأ تنها و تنها حسادت و احساسِ طرد شدن؟ پرسش
آن چيزي هستند كه عشق ناميـده   هدهند كند، آنها براي او شكلبلكه خود پروست آنها را طرح مي

ها  قلبي است گسستي و تناوبي، قلبي كه حتي از شـناخت خـود نيـز    قلب مدرنلذا شود. مي
سان كـه آنهـا    اند، بلكه خود جهان آنها اين تنها آثار نيستند كه ناتمامعاجز است. نزد مدرن

جهان  دانيم كه آيا اصالًكه نميو اين ؛ناتمام و بدون نتيجه است دهند چونان اثريتوضيح مي
  .)Merleau–ponty, 1984: 63-65( »اي داردنتيجه

                                                            
1. Causeries 
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تـوان  اي نمـي اين است كه در اين بينش مدرن كه بنـابرآن بـراي هـيچ پديـده     مسأله
چيـز اساسـاً در بافـت و     شده و ثابتي در نظر گرفت و همه جوهره و هستي از پيش تعريف

 هوص حقيقت و معناي عشـق، خـود سـازند   ها در خصپذيرد، اين پرسشموقعيت معنا مي
ر.   و باز و گشوده آيند. هستي عشق، مبهمحساب مي عشق به است و نه هستي اشباع و پـ
، عنـواني  1»هاي احساس و قلـب گسست«برانگيز است.  هستي عشق مبهم و پرسش اساساً

هـا و  كه پروست در ابتدا آن را براي رمان خود انتخاب كرده بود، بيانگر تناوب اين پرسش
به سنتزي خاص  عي ديالكتيك، البته ديالكتيكي كه الزاماًهاست، ديالوگي با خود، نوپاسخ
است و به بيان ديگر نـزد پروسـت،   » معنايي باز و ناتمام«انجامد. اساساً معناي عشق، نمي

هـاي بـين   كـه فراتـر از ارتباطـات و موقعيـت     اي ثابت دانستعشق را نبايد داراي جوهره
گيرد، همچنان وجود دارد. ن شكل مياشخاص، يعني فراتر از موقعيت و شرايطي كه در آ

  اي ثابـت و اليتغيـر باشـد، تنهـا و تنهـا     كـه داراي جـوهره  عشق نـزد پروسـت، بـدون اين   
ها، برخوردها، تبادل هدر بطن زمان و در ميان فقطاست كه واقعيت هستيِ آن » ايپديده«

شـباع و داراي  گيرد. اگر عشـق در اسـتاندال اثبـاتي، ا   ها شكل ميها، ترديدها و شكابهام
نـزد پروسـت    - دهـد ميل شده را بلورين جلوه مـي  هچند تخيل، ابژهر-  باشدهستي پر مي

اي و پري ندارد، و صرفاً وجه آشكارگي آن در موقعيت و بافـت  جوهره عشق هرگز هستيِ
تـوان  گيرد. از همين روي است كـه مـي  زماني و مكاني و در ارتباطات بينافردي شكل مي

رد كه توان ادعا كشويم. مياز عشق مواجه مي» اگزيستانسيل«با بينشي  گفت نزد پروست
وابسته يعني معناي آن  ؛شده است يني، روشن و بسته و تمام، تع»افق عشق«در استاندال 

ماننـد شـك و   -  ،حسـي و  كه درگير شرايط مكاني، زمـاني باشد نميين هاي نامتع به داده
كه در پروست خود هستي و حقيقـت  . حال آنباشد برخوردها و غيره - هاترديدها، اضطراب

ين كه درگير بافت و مـوقعيتي كـه سـوژه در آن قـرار دارد     هاي نامتععشق با همين داده
شود. به تعبير ديگر، افق عشق در پروست، مدام درگيـر عـدم قطعيـت و عـدم     تعريف مي

ن روي گيـرد، از همـي  روشني و وضوح شرايطي است كه احساس عشق در آن شـكل مـي  
 ثابتي براي آن قائل شد.   هتوان جوهرنمي

  
     

                                                            
1. Les intermittences du coeur 
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  گيرينتيجه -6
شـود و بيشـتر بـه معنـاي نيـاز بـه       عشق به خوشبختي تعبير نمي ديديم نزد پروست اساساً

هـاي  اين است كه اين نياز به شكل مثبت و ايجابي يعني با جذابيت مسألهديگري است. اما 
عكس بـه شـكل سـلبي    شـود، بلكـه بـر   تعريف نميشود ارزشي و لذتي كه سبب مي موضوع

شود، يعني با اضطرابي كه موضوع ارزشي و زن محبوب با غيـاب خـود در وجـود    تعريف مي
 هرفـتن زن محبـوب از حـوز    بيـرون  هنشـان  ،غيابي كه بـراي عاشـق   ؛آوردعاشق به وجود مي

اسـتاندال   عشـق در پروسـت و   تـوان در هـر دو رونـد   باشـد. مـي  اختيارات و مالكيت او مـي 
شود و ، عاشق از حقيقت زن محبوب غافل ميهايي را تشخيص داد. اينكه در هر دومشابهت

 همسألگيرد. اما او، در واقع راهي انحرافي را پيش مي» آليزه كردن ايده«و » كردن بلورينه«با 
موضـوع ارزشـي مواجـه    » كـردن  بلورينـه « هاساسي اين است كه اگر در اسـتاندال بـا پديـد   

كه در پروسـت نـه تنهـا آن    حال آن .با نام عشق ترديدي نيست شويم، در وجود احساسي مي
موجود ميل شده، موجودي تخيلي است، بلكه خود عشق را نيز بايد توهم آگاهي به حسـاب  

سخني خطاست. ترديد نـه فقـط بـه     ،آورد. به تعبير ديگر در پروست سخن از واقعيت عشق
گردد، بلكه ترديد در خصوصِ خـود هسـتيِ احسـاس    يطبيعت واقعي موضوع ميل شده برم

اي باشد. احساس عشق در پروست احساسي نيست كه بتوان آن را به شكل جوهرهعشق مي
برانگيـز و مبهمـي اسـت كـه در ميانـه و بطـن        تعريف كرد، بلكه عشق خود هسـتي چـالش  

شود عشـق را  ب ميچيزي است كه سب آن و اين دقيقاً ؛شوداي تعريف ميارتباطات بيناسوژه
گونـه كـه در پـسِ     گونـه كـه هسـت، بلكـه آن     بدانيم، احسـاس نـه آن  » پديده«در پروست 

گيرد. ها، برخوردها، ظن و ترديدها و در كل، در بطنِ خود زندگي شكل ميارتباطات، تبادل
دهد تـا ادعـا   اي عشق در پروست ما را سوق ميجوهرهنشده، نه اشباع و غير اين هستي تمام

شويم، به اين معني كه عاشق فريـب  مواجه مي» توهم در عشق« مسألهيم در استاندال با كن
توهم  عشقگذارد، اما خود احساس خورد كه خود در وجود طرف مقابل ميهايي را ميارزش
» تـوهم عشـق  « همسـأل است، اما در پروسـت بـا    نگرفتهباشد، رمزوراز و ابهامي آن را فرانمي
اي به اين معني كه خود هستي عشق، هستي است كه از هر تعريف جوهرهشويم، رو مي هروب

  گريزد.     مكان ميزمان و بيثابت و بي
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  نوشتپي
-جا به بعد است كه مسأله ابهام و عدم شفافيت در ادراك و آگاهي مطـرح مـي   از همين -1

    شود. 
  .شود يم هيوجت يدنيو ناد يدنيامر د يعني يپونت-عنوان كتاب مرلو نجايا -2
   .شد ميآنچه در خصوص برداشت عشق از منظر پروست با آن مواجه خواه -3
بـه نـام    اياساساً جوهره د،يد ميعشق در پروست خواه نشيگونه كه در خصوص ب همان -4

و  نهيبرخوردها، زم ط،ياست كه به نسبت شرا ايدهيجوهره عشق وجود ندارد، بلكه عشق پد
  كه سوژه در آن قرار دارد. ردگييشكل م يافق خاص

هاي بنيادي نيز بين اين دو بينش وجود دارد كه محتواي اصلي بخش بعدي البته تفاوت -5
       .دهدرا شكل مي
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